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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Ogólnopolskie Dni Protestu  
"Dość lekceważenia społeczeństwa". 

● 11 do 14 września to Dni Ogólnopolskich Protestów.  Po raz 
pierwszy wspólnie trzy Centrale Związkowe OPZZ, FZZ oraz Solidar-
ność przystąpiły do protestu, którego celem było pokazanie społecz-
nego niezadowolenia z polityki rządu. W pierwszym dniu akcji prote-
stacyjnej manifestowano przed ministerstwami skarbu państwa, 
gospodarki, zdrowia, rolnictwa, sprawiedliwości, infrastruktury oraz 
spraw wewnętrznych. Przybyło Nas blisko 30 tysięcy. Z całego kraju 
przyjechało znacznie więcej związkowców niż zakładały centrale 
związkowe. Okazało się, że kryzys zaufania do rządu jest znacznie 
większy niż się to wydaje rządzącym. Mamy nadzieję, że w tym dniu 
rozpoczął sie marsz ku normalności, ku przestrzeganiu dialogu spo-
łecznego wreszcie ku demokracji. Pikiety przed ministerstwami prze-
biegały bez awantur. Dziwić może zgromadzenie olbrzymich sił po-
rządkowych, rozstawionych na terenie całej Warszawy. Obserwując 
z boku można było pomyśleć, że Policja szykuje obławę na bardzo 
groźnego przestępcę, pomimo iż wśród protestujących bardzo liczną 
grupę stanowili pracownicy służb mundurowych.  Liderzy związkowi 
zwrócili uwagą na arogancką postawę ministrów, którzy ze strachu 
przed manifestantami jak jeden mąż uciekli ze swoich gabinetów. 
We wszystkich resortach petycje od demonstrantów przyjmowali 
urzędnicy niskiego szczebla. Obecność ministrów w ministerstwach 
to przecież ich obowiązek, to oni są dla społeczeństwa, nie odwrot-
nie. Swym zachowaniem pokazali jedynie jak lekceważą obywateli. 
Protestujący pytali "czy wszyscy poszli haratnąć w gałę na 
wezwanie Premiera Tuska?”. Związkowcy odsłonili pomnik Do-
nalda Tuska. Postać przedstawiającą premiera, który trzyma pod 
pachą piłkę. Kulminacyjnym momentem pierwszego dnia protestu 
był zlot gwiaździsty przed Sejmem wszystkich grup branżowych. - 
Pozdrawiam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą manifestacje 
by zaprotestować przeciwko niehumanitarnemu, nieludzkiemu, 
śmieciowemu rządowi – powitał przybyłych przed Sejm RP przewod-
niczący OPZZ Jan Guz.  - Dzisiaj przypominamy rządowi, że nie 
chciał z nami rozmawiać.  Przybyliśmy więc tutaj by wykrzyczeć do 
pani marszałek Sejmu i pana premiera, że ich bal już się skończył. 
Pora wystawić im rachunek. Nie mają już poparcia. Teraz naród 
będzie sędzią. Po raz ostatni upominamy się o lepsze rządzenie kra-
jem. W firmie jak pracownik nie wywiązuje się należycie ze swoich 
obowiązków to jest zwalniany. Nikt nie płaci za spapraną robotę. 
Niech premier i jego ministrowie wyciągną z tego wnioski. 
Piotr Duda przewodniczący Solidarności,  zaznaczył, iż zgłaszane 
postulaty i żądania dotyczą nie tylko spraw związkowych Mają cha-
rakter obywatelski. Nawiązał do nagminnego odrzucania wniosków 
referendalnych. Władza wrzuciła do kosza między innymi 2,5 mln 
podpisów w sprawie wieku emerytalnego i milion w petycji dotyczą-
cych obowiązku posłania sześciolatków do szkół - Chcemy więcej 
demokracji – mówił – chcemy zmiany ustawy o referendach. Mamy 
prawo jako obywatele wypowiadać się w ważnych dla nas tematach. 
Nasz głos musi być brany pod uwagę. 
W ostrych słowach wypowiadał się także Tadeusz Chwałka , prze-
wodniczący Forum Związków Zawodowych. – Mamy do czynienia z 
rządem, który nie rozumie dlaczego ludzie nie chcą żyć w kraju , w 
którym za dobrą robotę płaci się nędzne grosze. Nie rozumie dlacze-
go żyjemy w biedzie. Ten rząd nie pojmuje dlaczego ponad 2 mln 
osób już wyjechało z Polski. Do jasnej cholery, jeśli tego nie rozu-
mieją to po co nami rządzą? 
 Tadeusz Chwałka nawiązał też do braku dialogu społecznego i do 
fasadowej roli Komisji Trójstronnej. – Nie będziemy uczestniczyć w 
dialogu społecznym, w którym wszystko odbywa się pod dyktat 

strony rządowej. Nie będziemy przyklepywać antypracowniczych 
ustaw. Ludzie chcą pracować i godnie zarabiać. Tymczasem mamy 
najgorsze warunki pracy. Za nami jest już tylko Rumunia i Albania. 
Dzisiaj dialog przenosimy na ulice bo z tą ekipą przy stole już niema 
co gadać. 
W drugim i trzecim dniu związkowych protestów przeciwko polityce 
rządu trzy centrale związkowe: OPZZ,  Solidarność, i Forum Związ-
ków Zawodowych w powstałym przed Sejmem miasteczku namioto-
wym  przygotowały panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, po-
święcone przemysłowi, zdrowiu i oświacie. 
Na zakończenie Dni Protestu 14 września do Warszawy przyjechało 
prawie 200 tysięcy związkowców. Z trzech miejsc, w których groma-
dzili się związkowcy  ruszył marsz poszczególnych Central związko-
wych. Pochód Solidarności wyruszył sprzed Sejmu, demonstracja 
OPZZ zaczęła się przed Pałacem Kultury i Nauki, a FZZ - przed Sta-
dionem Narodowym. Następnie protestujący sformowali pochód, 
który ruszył Traktem Królewskim. Na Placu Zamkowym Liderzy 
trzech Central związkowych podsumowali Ogólnopolskie Dni Prote-
stu. Rząd swą antypracowniczą polityką doprowadził do wielkiego 
buntu społecznego, który musi przynieść poprawę sytuacji polskich 
robotniczych rodzin. Związki domagają się między innymi: rzeczywi-
stego dialogu społecznego w ramach Komisji Trójstronnej, chcą 
wycofania zmian w kodeksie pracy pozwalających na wydłużenie, z 
obecnych maksymalnie czterech miesięcy do 12, okresu rozliczenio-
wego czasu pracy, przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost 
płacy minimalnej i podniesienia progów dochodowych upoważniają-
cych najuboższych do świadczeń rodzinnych i socjalnych kolejny 
postulat to wycofanie się z obowiązującej już zmiany wieku emery-
talnego, który został podwyższony do 67 lat dla wszystkich pracow-
ników, ograniczenia stosowania "śmieciowych" umów o pracę, do-
stępu do bezpłatnej edukacji i pakietu zmian poprawiających funk-
cjonowanie ochrony zdrowia. 
Dziś rząd dostaje ostatnie ostrzeżenie, jeśli nie wyciągnie 
wniosków zablokujemy cały kraj - wołał z trybuny przewodni-
czący OPZZ Jan Guz. Wszyscy wołali wspólnie: nie dla takiej wła-
dzy, stop umowom śmieciowym, stop okradaniu narodu. 
Przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu przedsta-
wiciele OPZZ , "Solidarności", i Forum Związków Zawodowych wrę-
czyli prezydenckim urzędnikom petycję. Związki zaapelowały w niej 
do Bronisława Komorowskiego, by włączył się w dialog społeczny i 
przyjął "postawę wszystkich obywateli, a nie jednej partii". 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

w ArcelorMittal Poland S. A. w 2014 ROKU - ciąg dalszy 

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu 
§ 13 

Świadczenia Profilaktyczne 

1. Świadczenia mogą być realizowane: 

a) w formie kilkudniowych wyjazdowych turnusów zdrowotnych: 

- do 10 dni, w tym 9 noclegów – dla pracowników, o których mowa 

w pkt. 2. ppkt. a i b), 

- do 7 dni, w tym 6 noclegów – dla pracowników, o których mowa 

w pkt. 2. ppkt. c).           lub 

b) w formie rehabilitacji stacjonarnej , 

po rozpatrzeniu przez GKŚS ofert złożonych przez firmy obsługujące 

ZFŚS, tj. Biuro Podróży „Partner” Sp. z o.o. Sp. Komandytową oraz 

HUT-PUS S.A., zawierających elementy rehabilitacji zdrowotnej z 

uwzględnienie postanowień pkt. 6 i 7. 

2. Ze świadczenia może korzystać:  

a) pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze przez okres co najmniej 60 miesięcy przed 

złożeniem wniosku, 

b) pracownik, który przepracował w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze co najmniej 15 lat, 

c) pracownik, który ukończył 50 lat życia. 

3. Pracownicy mogą skorzystać w 2014 roku z dwóch świadczeń 

profilaktycznych w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez wzglę-

du na czas jego trwania). 

4. Wartość świadczenia wynosi: 

a) w przypadku wyjazdowych turnusów zdrowotnych - nie więcej 

niż 180,00 zł za każdy dzień, łącznie nie więcej 1.620,00 zł/os, 

b) w przypadku rehabilitacji stacjonarnej – nie więcej niż 500 zł  za 

jeden cykl (10 dni po trzy zabiegi). 

5. Warunkiem otrzymania świadczenia jest przedłożenie wniosku o 

skierowanie na świadczenie i pozostałych dokumentów, a w przy-

padku pkt. 1 ppkt. a) dodatkowo karty urlopowej. 

6. W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów zdrowotnych 

uprawniony pracownik może skorzystać z oferty dostępnej w każdej 

z firm ujętych w pkt. 1. 

7. W przypadku rehabilitacji stacjonarnej uprawniony pracownik 

może skorzystać z oferty dostępnej w firmie ujętej w pkt. 1, przy 

czym w przypadku pracowników z lokalizacji Spółki w: 

a) Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu – usługi realizowane będą przez 

Fundację Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej (firmę Unimed Sp. 

z o.o.), 

b) Krakowie – usługi realizowane będą przez Fundację Własności 

Pracowniczej w Krakowie (firmę Edmed Sp. z o.o.), 

c) Świętochłowicach i Chorzowie - usługi realizowane będą przez 

firmy, których oferty zostały przyjęte przez GKSŚ, zgodnie z posta-

nowieniami pkt. 1. 

8. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależna od docho-

du ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w §7 i §8 oraz z 

zastosowaniem: 

a) tabeli nr 3a w przypadku pracowników, o których mowa w pkt. 2. 

ppkt. a) i b), 

b) tabeli nr 3b w przypadku pracowników, o których mowa w pkt. 

2. ppkt.c), 

stanowiących  załączniki nr 4 do Regulaminu. 

§ 14. 

Wypoczynek po pracy 

1. Wypoczynek po pracy realizowany jest w 2014 roku w miarę 

posiadanych środków poprzez dofinansowanie do: 

a) wycieczek, 

b) działalności kulturalno – oświatowej i turystycznej (turystyka to 

tylko Centralny Rajd Hutników oraz tradycyjne turystyczne rajdy 

zakładowe, zwane łącznie rajdami), 

c) transportu zabezpieczającego organizację wypoczynku po pracy, 

o którym mowa w ppkt a) i b), 

d) działalności rekreacyjno– sportowej, zgodnie z ustaleniami GKŚS. 

2. Z Funduszu przeznaczonego na wypoczynek po pracy mogą ko-

rzystać osoby, o których mowa w §10 Regulaminu z uwzględnie-

niem postanowień pkt. 8. 

3. W celu uniknięcia nieprawidłowości przy organizacji wypoczynku 

po pracy GKŚS oraz TKŚS ma prawo do szczegółowej kontroli i ana-

lizy w każdej fazie ich realizacji. 

4. Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w pkt. 1 jest Praco-

dawca. Do organizowania wypoczynku po pracy w 2014 r, Praco-

dawca upoważnia podmioty wyspecjalizowane w organizowaniu 

powyższej działalności, tj. Biuro Podróży „Partner” Sp. z o.o. Sp. 

Komandytową oraz HUT-PUS S.A. Ww. podmioty na wniosek zakła-

dowych organizacji związkowych działających w Spółce są zobowią-

zane do przygotowania ofert wycieczek do akceptacji TKŚS,  

a po uzyskaniu akceptacji do ich zorganizowania. Zasady współpra-

cy dot. wycieczek pomiędzy ww. podmiotami i zakładowymi organi-

zacjami związkowymi ustala GKŚS w konsultacji z ww. podmiotami. 

5. W zakresie wypoczynku po pracy uprawniony może skorzystać z 

ofert dotyczących wycieczek lub rajdów dostępnych w każdej z firm 

ujętych w pkt. 4. 

6. Wysokość dofinansowania do wypoczynku po pracy jest zróżnico-

wana i zależna od dochodu, ustalonego zgodnie z zasadami określo-

nymi w § 7 i 8 oraz z zastosowaniem Tabeli nr 4, stanowiącej za-

łącznik nr 5, a także z uwzględnieniem postanowień zawartych w 

pkt. 8. 

7. Wnioski w zakresie wypoczynku po pracy składane są bezpośred-

nio u organizatora wypoczynku tj. w Biurze Podróży „Partner” Sp. z 

o.o. Sp. Komandytową oraz HUT-PUS S.A.  

8. Dofinansowanie do wypoczynku po pracy realizowane jest w 

2014 roku w miarę posiadanych środków z uwzględnieniem poniż-

szych zasad: 

a) bilety, karnety wstępu do teatru, kina, na koncerty na basen itp.: 

uprawnieni mogą skorzystać łącznie z 6 tego typu świadczeń w 

roku na osobę, z zastrzeżeniem postanowień ppkt.b, 

b) karty MULTISPORT i Karty MULTISPORT KIDS lub inne karty o 

podobnym charakterze: pracownicy i uprawnieni członkowi ich ro-

dzin, zgodnie z zawarta umową dot. kart, przy czym karta traktowa-

na jest jako 2 świadczenia na rok tj. 1 świadczenie na półrocze. 

c) wycieczki -nie można łączyć kilku wyjazdów wycieczkowych: 

- uprawnieni - do 2 wycieczek wielodniowych na rok (w tym 1 

wycieczki zagranicznej). Przy czym maksymalny czas trwania jednej 

z wycieczek to do 6 dni (maksymalnie 4 noclegi), a drugiej z wycie-

czek to do 10 dni (maksymalnie 7 noclegów), 

- uprawnieni do 2 wycieczek jednodniowych na rok (wyjazd i 

powrót tego samego dnia). 

d) pobyty w Hotelu Jaskółka w Ustroniu lub Ośrodku Rekreacyjno-

Wypoczynkowym Karolinka w Karpaczu: pracownicy i uprawnieni 

członkowie ich rodzin : 

- pobyty zwykłe – łącznie do 7 osobodni w roku, 

- pobyty specjalne (Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodze-

nia, Nowy Rok oraz „długie weekendy”) – łącznie do 3 osobodni 

w roku. 

Nie można łączyć pobytów zwykłych ze specjalnymi. Jeden osobo-

dzień to jeden nocleg w pokoju standard z kolacją w dniu przyjazdu 

oraz śniadaniem i obiadem w następnym dniu.  

e) rajdy: uprawnieni - do 2 rajdów na rok.  

Limity wycieczek i rajdów nie dotyczą osób będących koord-

ynatorami/kierownikami wycieczek lub rajdów oraz osób wyznaczo-

nych przez GKŚŚ lub TKŚS do kontroli lub analizy wycieczek/rajdów. 

9. Z uwzględnieniem postanowień pkt. 10 i 11 organizator wypo-

czynku – w terminie wcześniej uzgodnionym - zobowiązany jest do 

przedłożenia oferty dot. wypoczynku po pracy do akceptacji TKŚS. 

W przypadku wycieczek oferta powinna zawierać termin, program, 

rodzaj transportu i odpowiednio skalkulowaną cenę.      cd str 3 
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10. Cena oferty dot. wycieczki zawierająca wszystkie składowe wy-

cieczki (transport, ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu 

itd.) nie może przekroczyć kwoty: 

150 zł / dzień – w przypadku wycieczek krajowych, 

250 zł / dzień – w przypadku wycieczek zagranicznych. 

11. W przypadku pobytów w Hotelu Jaskółka w Ustroniu i Ośrodku 

Rekreacyjno-Wypoczynkowym Karolinka w Karpaczu oferta cenowa 

jednego osobodnia odrębna dla pobytów zwykłych i specjalnych 

ustalana jest przez Kierownika Hotelu/Ośrodka we współpracy z Biu-

rem Podróży „Partner” Sp. z o.o. Sp. Komandytową oraz HUT-PUS 

S.A. z uwzględnieniem faktycznych kosztów ponoszonych przez Hot-

el/Ośrodek. Oferta podlega akceptacji przez GKŚS. 

   Cd w następnym Kurierze Aktualności 
 

Podsumowanie Festynu Sportowo – rekreacyjnego zorgani-
zowanego przez NSZZ Pracowników   

ArcelorMittal Poland S.A.  w dniu 7.09.2013r. 
W konkurencjach sportowych wystartowało łącznie 821 osób w na-
stępujących konkurencjach : 
- Rzut piłeczką na pola punktowane   57 osoby 
- Zbieranie piłeczek                                     52 osoby 
- Rzuty do koszyka     32 osoby 
- Rzuty kółkami               28 osoby 
- Bieg po zdrowie      42 osób 
- Rzut laczkiem - kobiety              74 osoby 
- Rzut wałkiem - kobiety              76  osoby 
- Wbijanie gwoździ - mężczyzn             60 osób 
- Strzelanie z bata – mężczyźni    42  osoby 
- Rzut lotką rodzinny               96 osoby 
- Rzut do kosza rodzinny              96 osoby 
- Sztafeta rodzinna ( 14 rodzin)   42  osoby 
- Strzelanie - karabinek                             124  osoby 
Wyniki poszczególnych konkurencji : 
RZUT PIŁECZKĄ NA POLA PUNKTOWANE  
Dziewczynki  
  4 –  6 lat        1.  Bednarczyk Oliwia 
                       2.  Sakłak Nikola 
                       3.  świątko Julia 
7 -  10  lat   1.  Świątko Oliwia 
     2.  Pyż Agnieszka 
     3.  Rerutko Wiktoria 
Chłopcy 
  4 –  6 lat       1.  Migdał Tomasz 
  2. Piątek Gracjan 
  3. Wojnarski Bartosz 
7 -  10  lat       1. Starosta Krystian 
   2.  Kawecki Kamil 
   3.  Berda Dawid 
ZBIERANIE PIŁECZEK 
Dziewczynki  
  4 –  6 lat      1.  Sakłak Nikola 
                     2.  Świątko Julia 
                     3.  Wortman Ola 
7 -  10  lat 1. Wortman Gabrysia 
   2. Światko Oliwia 
   3. Pieronkiewicz Emilia 

Chłopcy 
  4 –  6 lat      1. Jurkowski Wojtek 
                     2. Stanisławski Oskar 
                     3. Migdał Tomasz 
 7 -  10  lat      1. Czmil Dominik 
   2. Tomczyk Grześ 
   3. Żak Oskar 
RZUT PIŁECZKĄ  DO KOSZYKA  

DZIEWCZYNY   11   -  13 LAT 1.  Kasperkiewicz Julia 
     2.  Wójcik Alicja 
     3.  Rerutko Karolina  

DZIEWCZYNY   14  -  16 LAT         1. Wojnarowska Klaudia 
    2.Zając Olga 

     3.Oramus Zuzanna 
RZUTY KÓŁKAMI 
CHŁOPCY  11   -  13 LAT  1. Bereda Dawid 

     2. Grzesiak Oskar 
     3. Gawęda Hubert 

CHŁOPCY  14   -  16 LAT 
    1. Twaróg Michał 
     2. Kowalski Maksymilian 
     3. Rychlik Michał 

B I E G I  
Dziewczynki   
od  4 – 6 lat                1. Świątko Julia  
                                 2. Świerkosz Zuzanna 
                                 3. Dudek Wiktoria  
od  7 – 9 lat                1. Świątko Oliwia 
     2. Łapińska Paulina 
     3. Gamrat Kamila 
od 10 – 12 lat              1. Daniec Wiktoria 
     2. Sakłak Wiktoria 
     3. Żurad Aniela 
od 13 – 16 lat              1. Łapińska Natalia 
     2. Nowak Karolina 
     3.  Żurad Martyna 
Chłopcy 

do 3 lat             1. Ziemba Joel 
            2. Pyż Gabryś 

od 4 – 6 lat                   1. Wojnarski Bartek 
                                   2. Jurkowski Wojciech 
od  7 – 9 lat                  1. Palimąka  Bartosz 

2. Pyż Bartosz 
3. Lipka Jakub 

od 10 – 12 lat                1. Durmała Sylwester 
2. Palimąka Mateusz 
3. Kwiecień Hubert 

od 13 – 16 lat                1. Rychlik Michał 
2. Kwiecień Mateusz 
3. Twaróg Michał  
 

WBIJANIE GWOŹDZI 
      MĘŻCZYŹNI 

1.  Pogorzelski Janusz  
2.  Romanek Kazimierz 
3. Jaros Andrzej 

STRZELANIE Z BATA 
        Mężczyźni 

1.  Pogorzelski Janusz 
2.  Wątor Andrzej 
3.  Janczur Robert 

  RZUT LACZKIEM 
        KOBIETY 
 1. Kotuła Alicja 
 2. Zachara Ola 
 3.  Kotuła Monika 
RZUT WAŁKIEM 
       KOBIETY 
1. Swirkosz Ewa 
2. Pyż Edyta 
3. Kucharska Anna 
4. Kowalska Barbara 
5. Zając Olga  
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Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW   ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland   SA.   Nakład 2000 egz.  

 Tel. Redakcji - 38-11,  sekretariat  Związku 012 290 1532,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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cd ze str nr 3 ….    RZUT    LOTKĄ    RODZINNY 
1.  Sakłak Monika 
     Sakłak Wiktoria 
     Sakłak Tomasz 
2.  Kurdziel Agnieszka 
     Kurdziel Hubert 
     Kurdziel Marcin 
3.  Wilczek Lucyna 
     Wilczek Kamil 
     Wilczek Mateusz                                   
RZUT   DO KOSZA    RODZINNY 
1.  Lipka Janusz 
     Lipka Jakub 
     Lipka Małgorzata 
2.  Rerutko Małgorzata 
     Rerutko Karolina 
     Rerutko Maciej 
3.  Kowalczyk Mariusz 
     Kowalczyk Dorota 
     Kowalczyk Kamil 
SZTAFETA  RODZINNA 
1.  Sakłak    Monika 
                  Tomasz 
                  Weronika 
2.   Salamon  Anna 
                    Mariusz 
                    Krystian 
3. Pogorzelski Renata 
                      Janusz 
                       Piotr                                           

STRZELANIE - karabinek 
 KOBIETY 

1. Mrózek Alicja 
2. Jurkowska Anna 
3. Czmil Angelika 
4. Kaltenberg Anna 
5. Ragan Kinga 
6. Piech Anna 

MĘŻCZYŹNI 
1. Czochla Łukasz  
2. Palimąka Grzegorz 
3. Fundament Wiesław 
4. Ragan Grzegorz 
5. Rogala Tadeusz 
6. Szłapak Rafał 

W trakcie spotkania sponsorów przedstawiciele Hutniczej Funda-

cji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej tradycyjnie przeprowa-

dzili aukcję licytacji instrumentu muzycznego naszej hutniczej 

orkiestry. Instrument wylicytował indywidualnie wiceprzewodni-

czący NSZZ Prac. AMP SA kol. Krzysztof Wójcik. Kwota z licytacji 

zasili konto Fundacji. Przewodniczący Związku kol. Janusz Le-

mański podziękował licznym sponsorom, którzy pomimo trudnej 

sytuacji rynkowej zawsze pamiętają o naszym Festynie wspoma-

gając nas licznymi nagrodami. Już teraz zapraszamy wszystkich 

pracowników i sponsorów na kolejny 24 Festyn Związkowy.  

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE UNIHUT S.A. 
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A 

tel. 12-644-68-16    12-390-35-64  
turystyka@unihut.pl   www.turystyka.unihut.pl 

„Chata pod Pustą” w Wierchomli  

• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne  i 

okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę –  w cenie 3 posiłki, noc-

leg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatko-

wo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycie-

czek i innych atrakcji – na zamówienie. 

Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem 

Lwów - Olesko - Podhorce - Poczajów - Krzemieniec 3.10 – 

6.10.2013 -  Cena 832 zł - Dofinansowanie dla Pracowników i Emerytów 

ArcelorMittal Poland SA 400 zł/os. szczegóły www.turystyka.unihut.pl 

CENA ZAWIERA: - przejazd autokarem LUX ,- 3 noclegi (hotel *** - 

pokoje z łazienkami , 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiadokolacje przy 

muzyce, opiekę pilota, opiekę  miejscowego  przewodnika,  ubezpiecze-

nie KL i NNW. Na bilety wstępu należy przeznaczyć ok.250 UAH (100 

UAH = 39 PLN) Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania 

poszczególnych obiektów może ulec zmianie! 

 

Szanowni Państwo, 

poszukujemy wolontariuszy do pomocy w zagospoda-

rowaniu terenów zieleni w Krakowie - Pleszowie w 

ramach projektu ‘Ogrody Nowej Huty’. Pomoc potrzebna będzie 24 i 28 

września. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Biurem Odpowie-

dzialności Biznesu pod nr telefonu: 32 – 776 7954, lub adresem e-mail: 

magdalena.kusmierz@arcelormittal.com 

Pozdrawiamy, Zespół Odpowiedzialności Biznesu 

 

UWAGA!!! Ostatni dzwonek na tańszy kredyt dla  

pracowników ArcelorMittal Poland SA i Spółek  

w Krakowie 

Początek roku szkolnego i ostatni dzwonek? 

Tak, bo tylko do końca września trwa promocja z oprocentowaniem 

kredytu dla pracowników wybranych zakładów pracy z oprocentowa-

niem 9,99%. 

- do 150 000 zł 

- do 150 000 miesięcy 

- oprocentowanie tylko 9,99% 

- prowizja za udzielenie kredytu 3% 

- do 15 000 zł bez zgody współmałżonka  

- atrakcyjne ubezpieczenie NNW 

 Kraków os. Willowe 28 tel. 785897 946, 785897947 

 Kraków ul. Westerplatte 20 tel. 785897902, 78589790 

 Kraków ul. Aleksandry 11 tel. ,519670437, 519670443 

 Kraków os. Tysiąclecia 42 tel. 519045535, 519045536 

Oferta ważna do 30 września 2013 roku 

 
 

 

  

 


